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Författare:  Marlene Elias   Nisha Singh        Juan Solano Espinoza 

  Västerås  Västerås        Västerås 

 

Handledare:   Marie Mörndal, Mälardalens Högskola 

 

Problem:     Idag definieras CRM som affärsstrategi i företagen. Denna strategi finns 

för att kunna skapa en bättre samt en långvarig relation mellan kund och 

företag. Relationer uppstår då två parter skapar någon form av aktivitet 

med varandra. Relationsmarknadsföring och Customer relationship 

management är i stort synonymer, hur kundrelationer bör skötas. 

Fokusering på kundrelationer i marknaden skulle inte vara möjligt utan 

ett funktionellt CRM-system. CRM-system ska bidra till en underlättad 

hantering av kund, men bidrar CRM-systemet självmant till förbättrad 

kundrelation, eller erbjuder den bara en förenklad kundhantering i 

företagen? Därför har författarna till denna uppsats valt att ställa följande 

frågeställning: Hur hanterar ett tjänsteföretag CRM-system och hur 

påverkar det deras kundrelationer? 

 

Syfte:  Syftet med denna uppsats grundar sig på att beskriva samt analysera hur 

ett tjänsteföretag hanterar CRM-system och hur det påverkar deras 

kundrelationer? 

 

Teori & Metod:  Teorin beskriver olika begrepp som relationsmarknadsföring, 

kundrelationer som sedan leds in i begrepp som CRM-strategi och CRM-

system. Det teoretiska kapitlet ger insyn om vad en relation är grundad 

på och vilken påverkan ett CRM-system har på kundrelationer i ett 

tjänsteföretag. Studier har gjorts utifrån primär- och sekundär data. 

Primärdata har tagits från intervjuer medan sekundärdata har tagits från 

Mälardalens Högskolas databaser samt litteratur som finns i Mälardalens 

Högskolas bibliotek.  

 

Analys & Slutsats:  I analysen görs olika jämförelser av utvalda delar från uppsatsen som 

författarna anser vara viktiga för frågeställningen. Dessa är baserade på 

det teoretiska - och empiriska kapitlet som är baserat på kundrelationer 

och CRM-system. Författarna har kommit fram till är att det är svårt att 

fastställa om CRM-systemet självmant bidrar till en förbättrad 

kundrelation. Detta diskuteras vidare i slutsatsen och mer konkreta svar 

ges.  

 

 

Nyckelord:  Relationsmarknadsföring, kundrelationer, CRM strategi, CRM- system  
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Problem:     Today CRM defines as a business strategy in a company. This strategy is 

for creating a better and a prolonged relation between customer and a 

company. Relations approach when two parties create some kind of 

activity with each other. Relationship marketing and customer 

relationship management are synonyms. It describes how customer 

relations should be handled. Focusing on customer relations in market 

would not be possible without a capable CRM-system. A CRM-system 

effectiveness customer handling but does the system do it by itself or is 

the CRM-system a system which only effectives the handling of a 

company‟s customer? That is why the authors in this thesis would like to 

mention a problem question which follows: How a service company 

manages CRM-system and how it affects their customer relations?  

   
Purpose:  The purpose of this bachelor thesis is to describe and to analyze how a 

service company manages CRM-system and how it affects their 

customer relations.   

 

Theory & Method:  The theory is to describe different conceptions which are relationship 

marketing, customer relations which later leads to conceptions like 

CRM-strategy and CRM-system. The theoretical chapter gives 

knowledge about relations as well as about their CRM-system affects to 

the service company. The study has been done from primary and -

secondary data. The Primary data have been done from interviews‟ while 

secondary data have been taken from Mälardalens university data. The 

litterateurs‟ has been taken from Mälardalens University‟s library.  

 

Analyses & Conclusion:  The analyze chapter is based on comparisons‟ from chosen parts which 

sooner gives importance for the purpose. These are based on 

comparisons‟ from the theoretical and the empirical chapter which are 

based on customer relationship and CRM-system. The authors have 

come up with that it is difficult to determine if the CRM system 

voluntarily contribute to a better customer relationship. This is discussed 

further in the conclusion and more specific answers are given.  

 

Key Words: Relationship marketing, customer relations, CRM-strategy, CRM- 

system  
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1 Inledning 

 

I detta avsnitt kommer uppsatsgruppen att behandla bakgrund, problematisering och syfte. 

 

1.1 Bakgrund    
 

Under det senaste seklet har marknadsföringen haft två omtalade perspektiv som företagen 

valt att tillämpa. De två perspektiven är transaktionsperspektivet och relationsperspektivet. 

Relationsperspektivet har under de senaste 40 åren blivit mer etablerad och fått företagen att 

lämna transaktionsperspektivets fyra p:n (plats, pris, produkt och påverkan) till en mer 

kundorienterad marknadsföring. Detta för att  relationer anses vara en alltmer viktig faktor 

som skall leda till goda och långvariga relationer mellan företag och kund. (Grönroos, 2002; 

Gordon, 1998) Behovet som uppstått i företag av en långvarig kundrelation har lyft fram 

begrepp som CRM (Customer Relationship Managment) som enligt Gummesson (2002) 

bygger på relationsmarknadsföringsfilosofin, med betoning på relationer. I CRM understryks 

betydelsen av att utveckla lönsamma relationer till lojala kunder (Gummesson, 2004) Syftet är 

att anpassa kund och företags aktiva processer till varandra för att sedan uppnå en ”win-win-

situation”, det vill säga skapa fördelar för både kund och företag. Dessa fördelar har fått 

företagen att uppmärksamma CRM som en framgångsrik strategi. (Grönroos, 2002; 

Storbacka, 2000) Enligt Storbacka (2000) har denna strategi utvecklats med tiden och blivit 

en grund för den kundorienterade IT lösningen CRM-system. Storbacka (2000) nämner även 

att CRM-system oftast sammankopplas med CRM-strategin, detta då CRM är beroende av 

informationsteknologin och mänskliga handlingar. Resonemanget understryks av Blattberg 

och Deighton (1996) som anser att fokus på kundrelationer inte skulle vara möjligt för företag 

utan ett funktionellt CRM-system.  

1.2 Problematisering  
 

Idag är goda kundrelationer något som ständigt är i fokus  generellt i företag, CRM-system är 

ett IT- verktyg som stödjer och förverkligar denna fokus. CRM-system används idag för att 

förbättra förståelsen mellan kund och företag och på lång sikt även ska förbättra ett företags 

positionering och profilering. CRM-system underlättar kundhantering i företag, genom att till 

exempel spara all kund data som sedan kan användas för att tillfredställa kundens behov. 

(Hedman och Kalling, 2002) Dessa faktorer har väckt många frågor om till exempel CRM-

system självmant bidrar till en förbättrad relation med kunden, eller om den endast erbjuder 

en förenklad kundhantering för företaget? Hedman och Kalling (2002) anser att CRM-system 
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i sig inte genererar fördelar utan denna är beroende av hur företaget väljer att hantera systemet 

tillsammans med andra aktiviteter. Med hantera menas hur personalen väljer att använda 

systemet för att behandla kunden. Mithas et. al (2005) anser dock att det finns en tydlig länk 

mellan företagets kunskap om kunderna och hur pass nöjda företagets kunder är, vilket tyder 

på att CRM-system bidrar till en förbättrad kunskap om kunden som i sin tur leder till en 

nöjdare kund (Mithas et. al, 2005) De ovan nämnda resonemangen har väckt ett stort intresse 

för uppsatsgruppen och därför har följande frågeställning valts: Hur hanterar ett 

tjänsteföretag CRM-system och hur påverkar det deras kundrelationer? 

1.3 Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att beskriva samt analysera hur ett tjänsteföretag hanterar CRM-

system och hur det påverkar deras kundrelationer ur ett företags perspektiv.  
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2 Metod  

 

I detta avsnitt behandlar författarna tillvägagångssätt vid insamlandet av material. 

2.1 Val av ämne  
 

Denna uppsats behandlar hur ett CRM-system påverkar tjänsteföretags kundrelationer. 

Intresset för att studera CRM-system och kundrelationer har varit sen författarna tidigare gjort 

mindre pm-arbeten kring detta ämne. Dessa pm-arbeten gjordes dels i kursen ”affärsrelationer 

och IT ” och ”Business Dynamics 1” på Mälardalens Högskola i Västerås.     

2.2 Val av företag 
  

Författarna har valt att studera om Svensk Byggtjänst AB och Posten Logistik AB. Svensk 

Byggtjänst AB är ett tjänsteföretag som arbetar med informationsprodukter inom 

byggbranschen. Posten Logistik AB erbjuder transporttjänster för privatpersoner och företag 

och samarbetar mellan 1600 postombud med bland annat pressbyrån, ICA och OKQ8. 

Kontakten med Svensk Byggtjänst AB och Posten Logistik AB har bidragit till en ökad 

förståelse av relationsmarknadsföring, CRM-strategi och CRM-system i praktiken.  

 

Företagsgranskningen har gjort det möjligt att i denna uppsats föra en diskussion som ställer 

teori mot empiri dock väljer författarna att endast analysera valda delar av empiri och teori 

som anses vara relevanta för uppsatsen. Resterande delar av empiri och teori används endast 

för bakgrundinformation. Resultatet redovisas i form av en sammanställning längre fram i 

denna uppsats. 

2.3 Val av respondenter  
 

Jonatan Josefsson är CIO, IT-chef på Svensk Byggtjänst AB. Hans ansvar innefattar bland 

annat nyutveckling av produkter, försäljning och framställning av hur en effektivare 

kundnytta kan gynnas. Tina Karlsson är systemförvaltare på Svensk Byggtjänst. Tinas ansvar 

består av att svara på frågor gällande systemet samt underhåll av system. Ingela Andersson är 

utbildningsansvarig på Posten Logistik AB. Hon ansvarar för att upptäcka behov och brister 

inom organisationen för att sen kunna förbättra dem. Jens Gustavsson är gruppledare på 

Posten Logistik AB. Hans ansvar innefattar bland annat vägledning och utveckling av 

samtliga medarbetare på företaget.  
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Alla de ovannämnda respodenterna har valts på grund av deras roll i företagen då de anses 

inneha rätt kompetens som stödjer uppsatsens ämnesområde. De frågor som respodenterna 

inte kunde svara på tog de oftast reda på via en annan kollega. I vissa enstaka fall fick 

författarna hitta nya frågor inom samma område som lättare kunde besvaras av 

respondenterna. Författarna anser sig ha valt rätt respondenter för uppsatsens frågeställning.   

2.4 Val av metod   
 

En intervju utförs då en eller flera personer ställer frågor till en annan person. En 

besöksintervju är den mest lämpliga intervjumetoden. Vid en besöksintervju skapas personlig 

kontakt och då blir det möjligt att föra en diskussion där missförstånd klargörs och 

resonemang kan förklaras. (Eriksson & Wiedersheim, 1991) För att kunna samla in relevant 

data valde därför författarna att utföra 3 besöksintervjuer där frågorna skickades i förväg via 

e-post. Därefter har två telefonintervjuer samt en kontinuerlig e-post kontakt hafts. Detta för 

att följa upp samt komplettera vissa frågor eller få svar på nya frågor som uppstått. Författarna 

anser att en besöksintervju bidrar till en bättre förståelse för uppsatsen, då en kontakt med 

respondenten skapas. Författarna anser att en annan fördel med ett personligt möte är att 

risken för missförstånd är mindre då det går att klargöra frågorna omedelbart. Enligt Eriksson 

& Wiedersheim (1991) går telefon intervjuer fort att genomföra men samtidigt går det inte att 

ställa alltför komplicerade frågor, därför skickades frågorna i förväg. Författarna uppskattade 

telefonintervjuerna då de sparade tid samt gav snabba svar, dock håller författarna med 

Eriksson & Wiedersheim (1991) då även de anser att  missförstånd kan inträffa. Kontakten 

med e-post tog lång tid samt gav korta svar dock var författarna tvungna att utföra denna 

metod ibland, då respondenterna inte hade möjlighet till andra allternativ.  Intervjuerna har i 

sin helhelt bidragit till en tydligare bild av vad företagen arbetar med och hjälpt författarna 

med uppsatsens frågeställning.  

2.5 Datainsamling  
 

De data som samlas in för en undersökning kan vara av två slag, data som redan finns 

(sekundärdata) och data som kan samlas in (primärdata). Sekundärdata kan till exempel bestå 

av material som litteratur, tidsskrifter medan primärdata kan bestå av enkäter och intervjuer. 

(Eriksson & Wiedersheim, 1991) De primärdata som använts som grund för denna uppsats är 

från intervjuerna. Under intervjuerna fördes anteckningar och hela intervjuerna spelades in, 

detta för att kunna gå tillbaka och analysera. De sekundärdata som har använts kommer 
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främst från litteratur och vetenskapliga artiklar. Vid datainsamling för sekundärdata har 

Mälardalens Högskolas databaser använts. Databasen som mest använts heter 

elin@mälardalen, där samsökningar kan göras i större delen av fulltextdatabaserna. Sökord 

som har använts är CRM, CRM-system, Customer relationship management, kundrelationer, 

CRM+kundrelationer etcetera. Sekundärdata samlades in för att kunna få bättre syn och 

kunskap i de områden uppsatsen skall handla om.   

2.6 Kvalitativ undersökning 
  

Det finns olika vägar och kombinationer av informationsinsamling. Dessa kan antingen vara 

kvantitativa (hårda) data eller kvalitativa (mjuka data) (Eriksson & Wiedersheim, 1991).  

Författarna har valt att utföra en kvalitativ undersökning, då den bidrar till en närhet hos 

respondenten, vilket leder till ökat informationsvärde. De praktiska intervjuerna gav en 

klarare bild av hur verkligheten i företaget ser ut så att uppsatsgruppen sedan kunde använda 

detta i empirin. 

2.7 Källkritik  
 

 Genom uppsatsens gång har data sökts på olika håll. Källor som ansets säkra är bland annat 

vetenskapliga artiklar från Mälardalens högskolas databaser. Andra källor som använts är 

kurslitteratur som ingått i tidigare kursmoment.  Artiklar har granskats genom att författarna 

sökt på de referenser artiklarna har.  Författarna har varit medvetna om att vissa hemsidor kan 

vara subjektiva då de inte tar med några negativa aspekter om företaget eller produkten i 

frågan. Därför har författarna undvikit att hämta information från hemsidor. Alla källor har 

granskats väl och endast de tillförlitliga har tagits med i arbetet. Förståelse av annat som kan 

påverka resultatet har granskats väl, detta genom att författarna valt att söka på vem som 

skrivit informationen, försökt hitta resonemang på vad hemsidan vill komma fram till samt 

om innehållet är aktuellt. Från dessa har författarna sedan förmedlat om källorna är 

tillförlitliga eller inte. När det gäller respodenterna är författarna medvetna att varje enskild 

respodent talar från en subjektiv vinkel (Lantz, 1993). Därför har författarna försökt att 

intervjua mer än en person i varje företag för att undvika för subjektiva svar. Författarna anser 

att de valda respondenterna är lämpliga för uppsatsen men att de möjligtvis kunde hittas fler 

respondenter som kunde besvara på mer frågor. Detta skulle bidra till en mer djupgående 

studie.  
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3 Teoretisk referensram 

 

I detta avsnitt behandlas det teoretiska kapitlet som är baserat på litteratur samt artiklar. 

Detta läggs sedan som grund för analysen. Avsnittet inleds med att förklara begreppet 

relationsmarknadsföring som sedan leds in i CRM-strategi och CRM-system.   

3.1 Relationsmarknadsföring (RM) 
 

Det finns två kända marknadsföringsperspektiv som företag väljer att marknadsföra sig med. 

Det ena är transaktionsperspektivet och det andra är relationsperspektivet. 

Transaktionsperspektivet grundar sig till stor del på det traditionella utbytet mellan pengar 

och produkt eller tjänst. Företagen som väljer att marknadsföra sig med hjälp av detta 

perspektiv har oftast som mål att skaffa så många köp som möjligt. En transaktion uppstår då 

kunden har övervunnits och då ett utbyte har skett, men ingen bestående relation skapas med 

kunden. Viktiga beståndsdelar i transaktionsmarknadsföring är den så kallade 

marknadsmixen, hur ett företag kan välja att variera mellan de 4 p:n (produkt, plats, påverkan 

och pris). (Grönroos, 2002) Enligt Brassington (2005) behöver inte relationer vara långvariga. 

Tanken med relationsmarknadsföring är att göra något med någon, inte att göra något åt 

någon. Transaktionen mellan en köpare och säljare behöver inte alltid vara en del av en 

relation speciellt när köpet inte inkluderar mycket aktivitet. Transaktionsperspektivet är 

lämpligt till branscher som fortfarande växer och företag som behöver nya kunder. Detta är 

dock inte baserat på de som kräver kommunikation mellan företag och kund. (Brassington, 

2005) Gordon (1998) anser att relation skapas under personliga omständigheter då kund och 

företag försöker skapa intressen mellan varandra. Grönroos (2002) stödjer detta resonemang 

samt påstår också att det blivit alltmer viktigare för företagen att behålla sina kunder som 

företaget redan har.   

 

”Relationsmarknadsföring är först och främst ett perspektiv på hur företag kan 

förhålla sig till kunder och andra. Ett perspektiv som påverkar hur verksamheten utvecklas 

och kunderna bemöts”  

Grönroos, 2002, s.52 

 

Relationsperspektivet har etablerats mer med tiden och har fått företagen att lämna de 4 p:n, 

dels genom att använda relationer som stöd vilket skall ge mer värdeskapande (Gordon, 

1998). Enligt Gummesson (2002) beror detta till stor del på en ökad konkurrens mellan 
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företag på en alltmer mättad marknad. Relationsmarknadsföring sätter relationer, nätverk och 

interaktioner i centrum. Nätverk består av fler än två parter som är engagerade i varandra och 

på så sätt skapar olika former av relationer. Vare sig det är en relation eller ett nätverk med 

flera relationer så tillför relationen ett samspel mellan parterna, detta samspel kallas för 

interaktion. Relationsmarknadsföring erbjuder bland annat möjligheter till längre 

kundrelationer och lönsamhet genom lägre kostnader. (Gummesson, 2002) Grönroos (2002) 

anser att kunder inte längre köper varor eller tjänster utan att de nu istället köper fördelen som 

produkten eller tjänsten ger dem. Det är därför viktigt för företag att noggrant analysera 

kunders värdeskapande processer. Relationstänkandet bidrar till en ”win-win-situation”, med 

detta menas att det skapas fördelar för både kund och företag. (Grönroos, 2002) 

Relationsperspektivet består av tre taktiska faktorer: 

 Direkt kontakt med kund 

 Uppbyggnad av databas som innehåller information om kund 

 Utveckla ett kundinriktat servicesystem 

Utifrån dessa faktorer kan en framgångsrik relationshantering och kundvård skapas. Ansvaret 

att utveckla kundrelationer ligger inte enbart på marknadsavdelningen och dess chefer, utan 

att det ska finnas i hela organisationer.  (Grönroos, 2002)  

3.1.1 Kundrelation 

 

Bra service innebär att det alltid skall finnas regelbunden kontakt med kunden, oavsett om det 

gäller tjänsteföretag, varutillverkande företag eller den offentliga sektorn. Det är många 

företag som har teoretisk grund om hur kundrelationer bör hanteras, men endast få genomför 

detta i praktiken (Parvatiyar, 2001). Enligt Ford et. al (2003) är det viktigt för företag att ta 

hand om en befintlig kund då detta leder till god relation i längden. Kunden är den enda 

resursen för företaget som genererar vinst och som kan ge en framtida utveckling för 

företaget. (Wyner, 1999) Om inte en relation kan bevaras kommer företaget att riskera förlora 

kunden, detta bidrar till högre kostnader, då företag måste skaffa nya kunder. (Kotler, 2006) 

 

”Att sköta företagets kunder har idag blivit en betydligt viktigare fråga som 

därför måste vara högsta ledningens ansvar”  

Grönroos, 2002, s.28 
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En relation mellan kund och företag kan utvecklas om kunden känner att det finns något 

särskilt och givande i kontakten med ett visst företag. Det räcker inte med relationer för att 

göra kunderna lojala, men det utgör ändå en central del av lojaliteten. Lojalitet betyder inte 

bara att kunden ska vara lojal mot företaget utan det betyder även att företaget ska vara lojalt 

mot kunden. Om den befintliga relationen mellan ett företag och kund inte tillfredställs kan 

kunden vända sig till ett annat företag. Ett lågt pris kan locka och hålla kvar kunder under en 

viss tid men på lång sikt blir sådan marknadsföring som endast inriktar sig på att få kunden att 

göra flera inköp inte särskild effektiv. En relation växer när kunden anser att företaget tänker 

på samma sätt som kunden. Företag bör se till att ständigt förstå sina kunder samt visa det i 

handling. Kunderna ska hela tiden känna att den andra parten finns tillgänglig för hjälp och 

stöd och inte bara när de gör sina inköp. När en relation har skapats måste företaget se till att 

behandla kunden som kund oavsett om de vid en given tidpunkt gör inköp eller inte. Det finns 

olika fördelar en kund får under en relation och dessa är:  

 Säkerhet - kunden känner förtroende mot leverantören, minskad oro samt en känsla på 

att kunna lita på leverantören 

 Sociala fördelar - kunden blir igenkänd av personal, kunden känner igen personal 

samt att kunden möjligen kan bli vän med personalen 

 Särskilda förmåner - kunden får ta del av särskilda förmåner som andra inte får ta del 

av till exempel extratjänster, specialpriser 

Dessa fördelar får kunden, då de har någon form av relation med ett företag. Företaget i sig 

gynnas ekonomisk genom att få ha kvar sina kunder under en längre period och slipper på så 

sätt söka efter nya kunder, se figur 1. (Grönroos, 2002) 

 

Figur 1 – Relation mellan företag och kund (Egen bearbetning) 

källa: http://www.cerulean.co.uk 

 

”Relationer länkar ihop människor eller organisationer, det är något som tillfälligt eller 

långsiktigt för dem samman” (Gummesson, 2004, sid 3) 

KUND FÖRETAG 



13 

 

3.2 CRM strategi 
 

Gummesson (2002)  nämner att CRM bygger på relationsmarknadsföringsfilosofin med 

betoning på relationer. Grönroos (2002) nämner att RM (relationsmarknadsföring) och CRM 

(Customer Relationship Management) i stort är synonymer på hur kundrelationer bör skötas. 

För att utveckla en lyckad kundrelation måste företagen förstå sina kunder samt de 

förväntningar och ändringar en kund kräver. Detta kan uppnås genom god kommunikation då 

företagen får bättre förståelse för varje enskilt behov. (Sisodia and Wolfe, 2000) CRM bör ses 

som en affärsstrategi och process snarare än en teknisk fråga. CRM består av tre komponenter 

vilket är kund, relation och hantering. (Roberts-Witt, 2000) 

 

CRM är ett centralt begrepp för skapandet av kundvärdet. (Storbacka, 2000).  I CRM 

framhävs vikten av att utveckla lönsamma relationer till lojala kunder. (Gummesson, 2004). 

Det är nödvändigt att se relationer som aktiva processer eftersom de alltid består av flera 

möten. Ett aktivt samspel mellan kund och företag samt strävan efter ömsesidiga fördelar är 

ett villkor för en framgångsrik relation. Syftet med CRM är att anpassa kund och företags 

aktiva processer till varandra för att sedan uppnå en ”win-win-situation”. Ur ett CRM 

perspektiv skapar företag och kunds värde tillsammans. (Storbacka, 2000)  

 

Enligt Knox et. al (2003) kan värdeskapande bidra till lojalitet som ger fördelar: 

 Värdet kunden får 

 Värdet företaget får från sina kunder 

 Maximering av relationens livslängd 

 

Sedan CRM började användas som benämning inom IT har den fått en alltmer framträdande 

roll i hanteringen av kundrelationer, det vill säga att IT sätts som behov i företagen.  Idag 

misstas CRM ofta som en programvara eller automatisering. CRM är 

relationsmarknadsföringens värderingar och strategier med särskild betoning på relation 

mellan kund och företag. CRM strategi används för att skapa värde i företag och för deras 

kunder. Knox et. al (2003) 
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 Fördelar med CRM strategi är: 

 Skaffa rätt kunder  

 Behålla kunder  

 Sälja mycket till kunder 

 Möjliggöra och effektivisera 

 Behålla de anställda  

 

Ett företag ska med hjälp av CRM tillfredställa kundbehov, underlätta och effektivisera 

arbetsflödet i företaget. Det ska även vara vinnande för företag och kund genom att bevara 

en långvarig kundrelation som i sin tur kan bidra till kundlojalitet. (Gordon, 2000) Enligt 

Barnes (1994) och O‟Malley (2002) måste det först diskuteras i företagen hur CRM-strategi 

bör utföras för att sedan leda till en bra relation mellan företag och kund. Roberts-Witt et.al 

(2000) påstår att företaget bör undersöka marknaden och kundkretsen för att kunna skapa 

bättre interaktioner mellan kund och organisation. En interaktion mellan 

relationsperspektivet och CRM kommer gynna både företag och kund. (Roberts-Witt, 2000) 

Nedan följer en figur på hur interaktionen mellan kund och företag i samspel med 

relationsmarknadsföring och CRM kan se ut.   

 

 

 

Figur 2- Integration mellan RM och CRM  (Egen modell)  

3.3 CRM- System 
 

CRM är beroende av informationsteknologin samt mänskliga handlingar (Gummesson, 2004). 

För att kunna bevara och rekrytera kunder för en längre tid krävs system i företagen (Cram etc 

al., 1998). Customer Relationship Management System används av företag som vill ha hjälp 

med att fastlägga en kunds behov och bygga upp en långvarig kundrelation (Hedman och 
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Kalling, 2002). Blattberg och Deighton (1996) nämner att det inte skulle vara möjligt för 

företag att fokusera på kundrelationer utan ett skickligt CRM-system. Ett CRM-system är 

designat för att förbättra förståelsen mellan kund och företag och på lång sikt kunna förbättra 

ett företags positionering och profilering. Målet med ett CRM-system är att det ska vara så 

flexibelt och hanterbart som möjligt, detta för att stödja all kund interaktion som sker till 

exempel via datorer, e-post, telefon med mera.  Ett exempel på hur CRM-system hanteras kan 

vara följande;  

A, En kund ringer in till kundservice.  

B, CRM-systemet identifierar kunden genom kundens unika nummer.  

C, Samtalet vidarekopplas omedelbart till den ansvarige säljaren som besvarar kundens 

behov.  

Exemplet ovan visar hur en kund blir hjälpt på en kundservice på ett effektivare och snabbare 

sätt. All information sparas i sin tur i CRM-systemet som i sin tur ska ge en effektiv och 

snabb kundservice. (Hedman och Kalling, 2002) CRM-systemet ska även vara integrerbar 

med andra IT resurser, som till exempel ERP (Enterprise Resource Planning) system, SCM 

(Supply Chain Management) system och andra externa applikationer. (Hedman och Kalling, 

2002) I IT termer är CRM-system en integration av olika tekniker som arbetar tillsammans 

(Bose, 2002). Figuren nedanför visar hur denna integration kan se ut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 – CRM systems integration med andra IT-system Källa: Hedman och Kalling 

2002 s. 158 (Egen bearbetning) 

 

Ett CRM- system effektiviserar och generaliserar arbetsflödet i en verksamhet och underlättar 

för de anställda att hantera sina kunder (Gordon, 2000; Larson, 1996). För att företag ska 

lyckas med en god relationsmarknadsföring krävs det att företaget kan samla in data, kunna 

identifiera samt att kunna tillfredställa kundens behov (Zikmund, 2002).  CRM-system 
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innehåller programvara och teknologi för bland annat insamling och underhållning av data. 

Till exempel kan ett företag med hjälp av CRM-system hantera order, kontaktinformation, 

adresser, kundens preferenser, garantier och reklamationer. På så vis kan företag ge sina 

kunder en aktuell och konsekvent service. Systemet kan även analysera och rapportera data 

om bland annat konkurrenter och kundens uppfattning om offerter. Genom ovanstående får 

kunden en bättre möjlighet till att kunna kommunicera med företaget. CRM-system ger 

möjligheter till att identifiera och hantera kunder. Systemet kan ses som en marknadsförings 

tillvägagångssätt som baseras på kundinformation. (Wyner, 1999)  

 

CRM-system ska ses som en resurs som ger konkurrensfördelar för företag. Det är dock inte 

själva CRM-systemet i sig som genererar fördelar utan denna är beroende av hur företaget 

väljer att använda systemet tillsammans med andra aktiviteter. (Hedman och Kalling, 2002) 

Mithas et. al (2005) menar i sin tur att det finns en tydlig länk mellan företagens kunskap om 

kunderna och hur pass nöjda företagets kunder är.  Detta tyder på att CRM-system bidrar till 

en förbättrad kunskap om kunden vilket i sin tur leder till en nöjdare kund (Mithas et. al, 

2005). De företag som inför ett CRM-system har ett antal mål de vill uppnå med hjälp av 

CRM-systemet:  

 förbättra kundservice 

 göra kundcenter effektivare  

 sälja en produkt mer effektivt 

 underlätta för säljaren att slutföra en affär  

 underlätta marknadsföring och säljprocesser  

 upptäcka nya kunder 

 öka kundintäkter             

 

Det är många företag som inte lyckas uppnå de ovan nämnda målen på grund av olika 

faktorer. Dessa faktorer kan till exempel vara att personalen inte har rätt kompetens för att 

hantera systemet. (Hedman och Kalling, 2002) En annan faktor kan till exempel vara att 

vissa komponenter i systemet saknas vilket gör att företaget inte kan utnyttja CRM-

systemets fulla kapacitet. (Gordon, 2002) CRM systemets misslyckande beror oftast på att 

ledningen inte noga definierar målen så att utvecklarna kan uppnå dem. Alla mål och 

faktorer som påverkar systemet bör därför analyseras och undersökas väl för att undvika  

CRM-systemets misslyckande med att uppnå de satta målen (Fograty, 2001) 
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3.3.1 CRM-systemets komponenter  

 

CRM-system består av en rad olika komponenter där funktionaliteten kan komma att skilja sig 

åt beroende på leverantör. Komponenterna i ett CRM-system täcker all typ av kundaktivitet, 

som till exempel försäljning, service och marknadsföring. Bilden nedanför visar de mest 

använda komponenter som kan finnas i ett CRM-system från leverantörer som bland annat 

Siebel och mySAP, se figur 4. (Hedman och Kalling, 2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 – CRM-system komponenter Källa: Hedman och Kalling 2002 s. 159 (Egen 

bearbetning) 

De ovan nämnda komponenterna förklaras nedan. (Hedman och Kalling, 2002): 

 

Försäljning:  Denna komponet erbjuder försäljningsavdelningen en mer effektiv och flexibel     

försäljningssätt.  Komponenten stödjer avdelningen genom att den erbjuder ett stöd för säljare 

att utföra sina affärer med kunden.   

 

Interaktiv försäljning:  Komponenten  erbjuder försäljning samt transaktionshantering utan 

mänskliga interaktioner.  

 

Konfiguration: Komponenten underlättar konfiguration och behandling av priser, produkter, 

service osv.  

 

Kundtjänst: Komponenten erbjuder en förenklad hantering av interaktioner med kund. 

 

Marknadsföring: Komponenten stödjer säljare och marknadsavdelning att utföra olika 

säljkampanjer. 

 

Support, service: Komponenten erbjuder marknads och- försäljningsavdelningen en förbättrad 

service mot kunden.     

                                                  

 Analys:  Komponenten stödjer analyser för företagets kunder.  

CRM-system 

Försäljning 

Interaktiv försäljning 

Konfiguration 
Kundtjänst 

Marknadsföring 

Support, service 

Analys 
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4 Empiri 

 

I detta avsnitt behandlas det empiriska kapitlet som är baserat på Svensk Byggtjänst AB och 

Posten Logistik AB.  Det inleds med en kort beskrivning av företagen som sedan beskriver 

företagens relationsmarknadsföring, CRM-strategi, CRM-system och kundrelationer.  

 

4.1 Svensk Byggtjänst AB  
 

Svensk Byggtjänst AB (härefter benämnt som endast Svensk Byggtjänst) är ett tjänsteföretag 

som arbetar med informationsprodukter inom byggbranschen. Företaget har ca 10 olika 

arbetsställen runt om i Sverige där huvudkontoret befinner sig i Stockholm. I Stockholm har 

Svensk Byggtjänst ca 60-99 anställda.  Företaget samlar in, strukturerar och säljer den 

information som krävs för att planera, bygga och förvalta hus och anläggningar. Svensk 

Byggtjänst är nischad inom områden såsom regler, normer, lagar och teknik. (Josefsson) 

Josefsson beskriver affärsidén som följande,   

 

”Svensk Byggtjänst säljer information och kunskap om aktuell teknik och regelverk samt 

utvecklar verktyg som skapar effektivitet och lönsamhet i bygg-Sverige”.  

 

Svensk Byggtjänst granskar all litteratur som är byggrelaterad inom EU för att sedan sälja 

detta i Sveriges byggbransch. De erbjuder en insamlad och paketerad information och 

kunskap relaterad till bygg. Tjänsterna de erbjuder är i form av litteratur, webbtjänster, 

tidskrifter och nyhetsbrev samt informationstjänster. Tjänsterna består av AFF (avtal för 

fastighetsförvaltning), AMA (allmän material- och arbetsbeskrivning), Bygginfo och 

Byggkatalogen. De erbjuder även en webbtjänst som heter E-bokhyllan. Enligt Josefsson är 

Svensk Byggtjänst det enda företaget som erbjuder AMA, vilket gör att tjänsten blir en viktig 

resurs.   

4.1.1 Svensk Byggtjänst AB:s relationsmarknadsföring och kundrelationer 
 

Svensk Byggtjänst har en stor kundkrets på byggmarknaden. De stora kunder som företaget 

arbetar med är bland annat Skanska AB och NCC som är stora och välkända 

byggnadsentreprenörer. Svensk Byggtjänst tillämpar relationsmarknadsföringsperspektivet i 

deras hantering av kunder. Josefsson anser att en relation mellan företag och kund gynnar 

båda parterna. Företaget får fördelar genom att få behålla sina nuvarande kunder och på så sätt 

slippa söka efter nya kunder vilket är väldigt kostsamt medan kunderna får fördelar med till 
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exempel säkerhet och specialförmåner. Kunden är deras främsta prioritering och därför utförs 

ständigt kundkontakt för att kunden ska vara nöjd. Kundkretsen är stor och därför är det 

viktigt för företaget att fastställa varje kunds enskilda behov och se till att tillfredsställa dessa. 

För att lyckas med detta utför de bland annat en basundersökning en gång per år. Denna 

undersökning utförs genom en telefonintervju där specifika frågor kring företagets produkter 

och tjänster ställs till kunder. Resultatet av denna undersökning används för framtida 

förbättringar för produkterna och tjänsterna. Andra kundundersökningar som Svensk 

Byggtjänst utför är enkätundersökning via internet. Dessa undersökningar äger rum när en ny 

produkt eller tjänst utvecklas eller när någon förändring måste genomföras. Det är viktigt för 

företaget att veta hur kunden reagerar på den nya tjänsten eller produkten. På detta sätt skapar 

Svensk Byggtjänst en möjlighet för förbättringar av kundupplevelser. Josefsson anser att det 

är viktigt att ha en nöjd och tillfredställd kund. Förutom en nöjd kund strävar Svensk 

Byggtjänst efter att kunden ska känna tillit mot dem, utan tillit kan relationen ta slut. Flera av 

de anställda är dedikerade till att säkerhetsställa, underhålla samt träffa de stora kunderna 

regelbundet utöver de obligatoriska basundersökningarna. För de mindre kunderna erbjuder 

Svensk Byggtjänst digitala former av service då personlig marknadsföring inte är ekonomiskt 

försvarbart i längden. Även sådana former av service har visat sig vara framgångsrika för de 

mindre kunderna.  Josefsson anser att när de är engagerade med kunden känner sig kunderna 

säkra och trygga med företaget, vilket bidrar till att en nöjd och tillitsfull kund är en lojal 

kund. (Josefsson) 

 

”En lojal kund är en långvarig kund som genererar resurser för företaget och 

som gör att företaget fortsätter att växa", Josefsson.  

 

Josefsson nämner att AMA är en unik tjänst som Svensk Byggtjänst erbjuder. Företaget vill 

dock inte att kunderna ska vara tvungna att välja dem för att de är de enda med den unika 

tjänsten. Det är snarare tvärtom, företaget vill fortsätta prestera på samma nivå så att kunden 

inte känner sig tvungen att välja dem utan att kunden gör det för att de själva vill. Josefsson 

påpekar att kunderna ibland inte kan skilja på produkterna och tjänsterna de är unika i och 

fortsätter därför att välja Svensk Byggtjänst. Företaget vill prestera på samma nivå för att 

alltid leva upp till kundens förhoppningar. De kunder som väljer att lämna Svensk Byggtjänst 

försöker företaget få tillbaka genom att undersöka varför de valt att inte vara kunder längre. 

Undersökningar görs för att studera vilka förbättringar som kan utföras för att inte riskera att 

förlora ytterligare kunder. Enligt Josefsson kan företaget på detta sätt försäkra sig att de 
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konstant arbetar mot rätt riktning. Alla kunder är minst lika viktiga för företaget, därför är det 

viktigt att kunna prioritera samt fokusera på hanteringen av kundrelationer. (Josefsson) 

4.1.2 Svensk Byggtjänst AB:s CRM-strategi och CRM-system 

 

Svensk Byggtjänst lägger stor vikt på CRM-strategin. Josefsson anser att företaget ser 

relationsmarknadsföring och CRM-strategi som synonymer. Skillnaden är dock att företaget 

oftast sammankopplar begreppet CRM-strategi med företagets CRM-system. Josefsson anser 

också att det är viktigt för ett företags framgång att lägga fokus på sina kunder, vilket Svensk 

Byggtjänst gör. Kundhanterandet samt värdeskapande tillsammans med en kund är en av de 

viktigaste faktorerna på Svensk Byggtjänst. Enligt Josefsson kan kundrelationerna alltid 

bearbetas och förbättras, men det är en kostnadsfråga. Det sker jämt och ständigt 

kostnadsaktiviteter inom verksamheten, till exempel att de kundansvariga sammanställer 

personliga paketerbjudande till de stora kunderna. Därefter görs det en bredare 

relationsmarknadsföring inom försäljning och kundvård. Josefsson påstår att de stora 

kunderna som Svensk Byggtjänst arbetar med är oftast nöjda kunder som får vad de 

efterfrågar. Svensk Byggtjänst vill göra kunderna så nöjda som möjligt genom att alltid vara 

närvarande och erbjuda professionell service. Företaget har tre egna värdeord som 

symboliserar deras arbetspolicy: ”Affärsmässighet, Engagemang och Laganda”. Svensk 

Byggtjänst AB har lyckats förbättra sina kundrelationer med hjälp av företagets nuvarande 

CRM-system.  

 

Företaget implementerade ett CRM-system för ca 3 år sedan då företaget kände behov av en 

förbättring i kundhanteringen. Behovet uppkom utifrån olika problem som företaget upplevde.   

Tidigare hade Svensk Byggtjänst kunduppgifter och kundernas försäljning spridda i olika 

system. Dessa kommunicerade inte med varandra vilket medförde att företaget inte kunde ta 

hand om kunderna på ett tillfredställande sätt. Dessutom innebar det en stor belastning för 

personalen, dels i kundkontakter men även för att kunna ge en bra servicegrad. Personalen 

fick bearbeta flera system innan de kunde hitta rätt kundinformation.  Andra problem som 

också uppstod var bland annat fel order, dubbelbokningar, dubbel fakturering, och fel 

leveranser. Problemen hade en negativ inverkan på företagets relationer med deras kunder, då 

kunden kände sig mest drabbad. Detta gjorde att även kostnaderna ökade då alla problem 

behövde återgärdas. De ovan nämnda problem ledde till att ledningen bestämde att 

implementera ett skräddarsytt CRM-system som en lösning till problemen. Idag innehåller 

CRM-systemet funktioner som stödjer all kund data och är tillgänglig för de flesta i företaget. 
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Hanteringen av CRM-systemet har underlättas för personalen på Svensk Byggtjänst genom att 

all kundinformation finns lagrat i systemet. När en kund till exempel beställer varor/produkter 

sker följande steg; 

A, Kund ringer in 

B, Kunden får knappa in sitt organisationsnummer i telefon 

C, Kund kopplas till en ledig säljare som i sin tur har fått upp all kunddata i CRM-

systemet, därefter införs ordern och hanteras i CRM-systemet. 

 

På detta vis kan personalen på Svensk Byggtjänst se all tidigare kundhistorik som är lagrad i 

systemet så att nästa gång en kund ringer får den ännu bättre servicegrad. (Karlsson) Idag 

används CRM-systemet till samtliga kundinteraktioner som till exempel telemarketing. All 

data om kunderna sparas i systemet och är lätt tillgängligt vid behov. Informationen som 

sparas om kund är bland annat orderhistorik, ärendehistorik, vilken person kunden har varit i 

kontakt med och hur aktiv en kund är. Detta har hjälpt till att åtgärda tidigare uppstådda 

problem och har även varit till hjälp för att fastställa olika kunder. Detta har varit till hjälp för 

att veta vad kunden är mest intresserad av och även se vilka kunder som är aktiva och vilka 

som är mindre aktiva. Det har också varit till stor hjälp som förberedelse inför finanskrisen. 

Med hjälp av informationen om kunden som CRM-systemet erbjuder har företaget kunnat 

fastställa vilka kunder som är mindre aktiva till exempel inom företagets webbtjänst. För att 

inte riskera att förlora dessa kunder, har företaget tagit fram bättre erbjudanden som lockar 

kunderna att behålla tjänsten. Detta hade inte varit möjligt utan ett effektivt CRM-system. All 

data om kunden sparas i systemet vilket bidrar till en förbättrad kundrelation då en mer 

personlig service kan ges efter kundens egna behov. Josefsson säger att företagets CRM-

system är ett effektivt stödsystem för företagets processer, men att den inte är den primära 

nyckeln för företagets framgång. Han påpekar även att ett CRM-system på egen hand inte kan 

förbättra kundrelationerna och inte kan ge några konkurrensfördelar, utan den är beroende av 

hur personalen hanterar den. Ledningen anser dock att CRM-systemet har hjälpt dem att få en 

bättre relation med kunden då kunden är nöjdare idag. Systemet har även påverkat företagets 

vardagliga processer genom att effektivisera arbetsflödet i företaget. (Josefsson) Enligt 

Josefsson skulle inte problemen kunna vara möjliga att åtgärdas utan ett CRM-system. Målet 

som Svensk Byggtjänst har med CRM-systemet är att utveckla det ytterligare genom att göra 

det åtkomlig för alla i företaget och integrera det med andra system. Detta är ett mål som 

Svensk byggtjänst arbetar effektivt med och hoppas kunna åstadkomma inom den snaraste 

framtiden.  
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4.2 Posten Logistik AB 
 

Posten Logistik AB (härefter benämnt som endast Posten Logistik) är ett dotterbolag till 

Posten AB. Företaget har ca: 85 olika arbetsplatser med ca 70 anställda i Västerås. De 

erbjuder transporttjänster för företag och privatpersoner och samarbetar med 1600 postombud 

som bland annat pressbyrån, ICA och OKQ8. Posten Logistiks tjänster erbjuder bland annat 

spårning av paket, transportrådgivning, transporttjänster av bland annat pall, paket och 

express och dessa kan anpassas efter kundens behov.  

4.2.1 Postens Logistik AB:s relationsmarknadsföring och kundrelationer 

 

Posten Logistik har en bred kundkrets inom transporttjänster. Den större delen av kunderna är 

företagskunder (avtalskunder) men kundkretsen omfattar även privatpersoner. De kunder som 

väljer att bli avtalskund med Posten Logistik får tillgång till extra förmåner som till exempel 

Pacsoft Online, vilket är ett utskriftssystem som hjälper kunder med frakthandlingar till in- 

och utrikesförsändelser. De företag som inte har ett avtal med Posten Logistik kan vända sig 

till sitt närmaste företagscenter där de får hjälp med sina försändelser. De kan även kontakta 

Posten Logistiks kundtjänst för att få svar på sina frågor detta gäller även privatpersoner. Alla 

kunder kan även ta kontakt med Posten Logistik via Postens hemsida för exempelvis spårning 

av försändelser eller ge sina klagomål och synpunkter gällandes Posten Logistiks tjänster och 

service. De stora avtalskunder som står för Postens största intäktsdel, har tillgång till en så 

kallad VIP kundtjänst. De får även personliga rådgivare och personliga logistiks anordnare 

som tillhandahåller kunden med effektivare lösningar. (Andersson)  Företaget har som mål att 

alltid ha nöjda kunder vilket bidrar till att de ständigt jobbar med att förbättra sig.  Gustavsson 

anser att det är viktigt för Posten Logistik att ha en relation med kunderna då detta sparar på 

resurser genom att de får behålla sina nuvarande kunder.  

  

”Snabb och bra servicekvalitet till kunden, bevarar kundrelationer”. (Gustavsson) 

 

Genom att kundens försändelser kommer fram till mottagaren i rätt tid ska kunderna känna sig 

trygga.  Det är viktigt att Posten Logistik har rätt kunskap och kompetens för att kunden ska 

känna ett större förtroende för dem och att lojaliteten ska öka. (Andersson) Gustavsson 

understryker detta och anser att direkt kontakt med kund och uppdaterad information om 

kunden leder till att både kunden och företaget är nöjda. 

 ”Ju mer kunskap vår personal har, desto bättre kan de svara på kundens frågor vilket 
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leder till en bra relation”, Andersson 

 

Mätningar om hur pass nöjda kunder är med Posten Logistik och dess tjänster görs fyra 

gånger om året med hjälp av NKI-mätningar (NKI = Nöjd Kund Index). I dessa mätningar 

svarar kunden på övergripande frågor om deras upplevelse av Posten Logistik och även inom 

olika kvalitetsområden, som till exempel tjänsteutbud och bemötande. Resultatet av 

mätningarna hjälper Posten Logistik att förbättra kvalitén på sina tjänster, öka kundnöjdheten 

vilket i sin tur förbättrar kundrelationen. (Gustavsson) Gustavsson anser även att Posten 

Logistik är idag inte unika med sina transporttjänster, utan de är däremot unika med att 

erbjuda den bästa kvalité och service i marknaden. 

4.2.2 Postens Logistik AB:s CRM-strategi och CRM-system  

 

Eftersom en god kundrelation anses vara det viktigaste för Posten Logistik läggs stor vikt på 

kundvården inom företaget. Posten Logistik har CRM-strategi som grund för att förbättra 

kundrelationer. För att kundrelationen ska fungera är det viktigt att kund bemötandet sker på 

rätt sätt samt att företaget ska ge korrekta svar på kundernas frågor som till exempel via 

telefon. Företaget sätter kunderna och deras behov i centrum och försöker jobba mot dessa 

behov, detta är något Posten Logistik arbetar med dagligen.  Kundhanterandet samt 

värdeskapande tillsammans med en kund är vad som har gjort Posten Logistik till ledande 

inom logistik. Att fastlägga kundens behov och prioriteringar för att sedan följa upp dem hade 

inte genomförts lika effektivt utan ett CRM-system som länkade ihop samtliga 

kundinteraktioner. (Gustavsson) 

 

År 2001 valde Posten Logistik att införa ett skräddarsytt CRM-system för att synkronisera all 

kundinteraktion. Innan dess hade företaget problem med att samla ihop all data om kund på 

ett ställe då företaget hade 50 olika system. Detta försvårade de anställdas uppgift att besvara 

kunders behov då information om kunden inte var lätt åtkomlig. Andra problem som kunde 

uppstå var till exempel att en reklamation kunde göras om flera gånger av olika personer inom 

företaget, det vill säga att olika personer var inblandade i samma ärende och gjorde samma 

moment. Konsekvenserna av detta ledde dels till extra mycket tid och arbete för de anställda 

samt dubbel debitering för kunderna som gjorde att kunden blev upprörd och missnöjd. Med 

hjälp av CRM-systemet kan idag all data om kundens interaktion lagras på ett och samma 

ställe vilket förenklar och effektiviserar de anställdas arbetsuppgifter samt reducerar alla 

tidigare problem. Detta har bidragit till att kunden (omedveten om systemet) idag är nöjdare 
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med den service som erbjuds då den upplevs vara snabbare och mer konsekvent. (Andersson) 

 

 ”Vi tror att CRM-systemet är ett bra verktyg som hjälper personalen att genomföra sitt 

jobb mot kund så att de blir nöjda med Posten Logistik kundhantering” Andersson. 

 

Kundhantering har underlättas för personalen på Posten Logistik genom att all 

kundinformation finns nu lagrat i ett systemet, CRM-system. Exempel på hur systemet 

hanteras är följande; 

 A, Kund ringer in och vill göra reklamation 

 B, Medarbetaren skriver in försändelse numret som angetts av kund i CRM-systemet 

          C, Medarbetaren får fram samtliga uppgifter från avsändare och mottagare samt vilken    

               typ av tjänst det handlar om 

          D, Ett ärende nummer skapas, kunden får den som en kvittens att en reklamation är nu  

               gjord och att en utredning kommer att göras.  

          E, Ärandet är lagrad i systemet och ansvarig personal tar hand om det 

 

Med hjälp av CRM-systemet har företaget lyckats ”knyta” ihop alla trådar som har med 

kunden att göra vilket medfört en bättre service. Detta har resulterat till en förbättrad 

kundinteraktion. Dock anser Gustavsson att CRM-systemet självmant inte lyckas med att 

bidra till förbättrad kundrelation, kompetensen inom företaget är minst lika viktig.  

 

 ”Jag kan lära dig systemet på en dag men du måste lära dig att handskas med kunden, 

vilket kräver kompetens och erfarenhet”. (Gustavsson) 

 

Målet som Posten Logistik AB strävar efter är att utveckla CRM-systemet ytterligare för att få 

den ännu mer kundanpassad. Detta för att kunna erbjuda kunden en bättre och snabbare 

service än vad företaget har idag vilket ska ge förbättrad kundrelation. (Andersson)   
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5 Analys  

 

I detta kapitel behandlas analys utifrån teorin och empirin. Likheter och olikheter kommer 

även att tas upp och diskuteras.   
 

5.1 Relationsmarknadsföring och Kundrelationer 
 

Grönroos (2002) beskriver relationsmarknadsföringsperspektiv enligt följande, 

”Relationsmarknadsföring är först och främst ett perspektiv på hur företag kan förhålla sig 

till kunder och andra. Ett perspektiv som påverkar hur verksamheten utvecklas och kunderna 

bemöts”.  Josefsson på Svensk Byggtjänst understryker detta då han anser att en relation med 

kund är oerhört viktig eftersom en långvarig kund genererar resurser för företaget och gör att 

företaget fortsätter att växa. Svensk Byggtjänst och Posten Logistik har båda valt att tillämpa 

relationsperspektivet som deras marknadsförings tillvägagångssätt. Enligt Grönroos (2002) är 

det viktigt för företag att ständigt arbeta med att förbättra deras kundrelationer, för att utan en 

kundrelation har företagen inget som binder fast dem med kunderna, en relation binder båda 

parter med varandra. Svensk Byggtjänst och Posten Logistik fokuserar ständigt på kunder och 

har som mål att alltid göra kunderna nöjda för att bevara relationen. Grönroos (2002) anser att 

det idag blivit alltmer viktigt för företagen att behålla sina nuvarande kunder. Om inte en 

relation kan bevaras kommer företaget att riskera förlora kunden, detta bidrar till högre 

kostnader, då företag måste skaffa nya kunder (Kotler, 2006). Grönroos (2002) menar att 

företag ska med hjälp av en relation till kund försöka få en så kallad ”win-win-situation”, det 

vill säga att det ska skapas fördelar för båda parterna. Josefsson på Svensk Byggtjänst anser 

som Grönroos (2002) och Kotler (2006) att bibehålla den befintliga kundrelationen är mer 

lönsamt för både företaget och deras kunder. Detta genom att företaget inte behöver lägga ner 

resurser för att söka efter nya kunder, vilket även Gustavsson på Posten Logistik anser. 

Kunderna får då sociala fördelar samt specialförmåner. 

 

Enligt Gummesson (2004) är det viktigt att utveckla lönsamma relationer till lojala kunder. 

Josefsson anser att det är viktigt att visa stort engagemang för kunden, detta för att skapa 

trygghet och förtroende hos kunden. Vidare bidrar detta till ökad kundnöjdhet samt lojalitet. 

Enligt Grönroos (2002) utvecklas relationen mellan kunden och företaget om företaget kan 

genera ett värde utöver den tjänsten som erbjuds. Svensk Byggtjänst är de enda företaget 

inom byggbranschen med den unika tjänsten AMA, vilket gör att tjänsten blir en unik resurs. 

Josefsson menar att bara för att tjänsten är unik ska inte kunderna vara tvungna att välja 
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tjänsten, utan företaget ska fortsätta prestera på samma nivå för att kunden med sin egen vilja 

ska välja dem. 

 

Parvatiyar (2001) anser att god service innebär att det alltid skall finnas regelbunden kontakt 

med kunden. Svensk Byggtjänsts främsta prioritering är kunden och därför utförs regelbunden 

kundkontakt för att tillfredställa kundens behov så bra som möjligt.  Företagets uppfattning är 

som Grönroos (2002) påstår att direkt kontakt med kunden är en av relationsperspektivets 

viktigaste faktorer som bör tillämpas i företag. Gustavsson understryker detta och anser att 

direkt kontakt med kund och uppdaterad information om kunden leder till att både kunden och 

företaget är nöjda. Wyner (1999) anser att kunden är den enda resursen för företaget som 

genererar vinst och som kan ge en framtida utveckling för företaget, därför bör företaget 

ständigt lyssna på kundens behov. Denna teori instämmer med hur Posten Logistik arbetar. 

Gustavsson understryker att om inte företaget lyckas tillfredställa kundens behov kommer 

kunden att vända sig till ett annat företag. Därför utförs det kontinuerligt undersökningar och 

mätningar på Posten Logistik. Ett exempel på dessa mätningar är NKI-mätningar, (Nöjd kund 

index) som görs fyra gånger om året. Denna mätning hjälper Posten Logistik med att fastställa 

hur pass nöjda kunderna är samt hjälper dem att konstant förbättra den service som erbjuds. 

Svensk Byggtjänst gör i sin tur basundersökningar en gång per år för att få en bild över 

kundnöjdheten samt för att förbättra kundupplevelsen. Båda företagen gör dessa mätningar för 

att kunna veta vad deras kunder tycker och sedan tillfredsställa kundernas behov på ett mer 

effektivt sätt.  

5.2 CRM-strategi och CRM-system 
 

Grönroos (2002) nämner att relationsmarknadsföringen och CRM i stort sätt är synonymer, på 

hur kundrelationer bör skötas. Gummesson (2002) nämner att CRM bygger på 

relationsmarknadsföringsfilosofin med betoning på relationer. Svensk Byggtjänst ser ingen 

stor skillnad på relationsmarknadsföring och CRM, företaget lägger dock stor vikt på CRM-

strategin. Posten Logistik har CRM-strategin som grund för att förbättra kundrelationerna på 

företaget. Enligt Gummesson (2004) baseras CRM-strategin på att utveckla relationer till 

lojala kunder. Företagen har samma åsikt som Gummesson (2004) då de har som mål att 

ständigt få en utvecklad och förbättrad kundrelation, men enligt Josefsson är detta en 

kostnadsfråga.  Josefsson konstaterar att det kostar att ta fram olika kostnadsaktiviteter som 

till exempel olika erbjudanden för att ”locka kunder”. I båda företagen sammankopplas oftast 

CRM-strategi ihop med CRM-systemet trots att företagen redan vet skillnaden mellan 
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strategin och systemet. Enligt Gordon (2000) är detta vanligt bland företag då CRM ofta 

mistas som en programvara eller automatisering.  

 

Cram et.al (1998) påstår att för att kunna bevara och rekrytera kunder i ett företag för en 

längre tid krävs system i företagen. Detta ansåg även Svensk Byggtjänst och Posten Logistik 

då de kände ett behov för att hantera kunddata på ett effektivare sätt, för att sedan erbjuda en 

bättre service.  Därför valde båda företagen att införa ett CRM-system. Blattberg och 

Deighton (1996) anser att det inte skulle vara möjligt för företag att fokusera på 

kundrelationer utan ett skickligt CRM-system.   

 

Ett CRM- system effektiviserar och generaliserar arbetsflödet i en verksamhet och underlättar 

för de anställda att hantera sina kunder (Gordon, 2000; Larson, 1996). Svensk Byggtjänst och 

Posten logistik införde ett CRM-system för att lösa de upplevda problemen. För att företag 

ska lyckas med en god relationsmarknadsföring krävs det att företaget kan samla in data, 

identifiera samt att tillfredställa kundens behov (Zikmund, 2002). Svensk Byggtjänst hade 

tidigare problem med till exempel fel order, dubbelbokningar, dubbel fakturering, och fel 

leveranser. Detta gjorde även att det tog mer tid vilket gjorde att kunderna blev upprörda och 

missnöjda. Posten Logistik jobbade innan införandet av CRM-systemet med 50 olika system. 

Problem som kunde uppstå på grund av detta var till exempel att en reklamation kunde göras 

om flera gånger av olika personer inom företaget. Konsekvenserna av detta ledde dels till 

extra mycket tid och arbete för de anställda samt dubbel debitering för kunderna vilket gjorde 

att kunden blev upprörd och missnöjd.  Båda företagen upplevde att det var svårare att 

tillfredsställa kundens behov med de ovan nämnda problemen. Enligt Hedman och Kalling 

(2002) kan företag med hjälp av rätt hanterande av CRM-system besvara på kundens behov 

på ett mer effektivt sätt . Ett CRM-systems hanterande kan vara till exempel att en kund 

ringer in till kundservice. Med hjälp av ett CRM-system kan kunden identifieras genom 

dennes unika nummer som i sin tur med hjälp av systemet vidarekopplas till rätt ansvarig 

person som i sin tur försöker besvara på kundens behov, på det bästa möjliga sätt. (Hedman 

och Kalling, 2002) På Svenskbyggtjänst finns det likheter i hur systemet hanteras samt hur 

detta påverkar kunden som sedan understryker på vad Hedman och Kalling (2002) tar upp i 

teorin. Även Gustavsson på Posten Logistik påpekar att företaget hanterar sina kunder på 

liknande sätt som Hedman och Kalling (2002) tar upp i teorin. Gustavsson anser även att rätt 

hanterande av systemet har lyckats ”knyta” ihop alla trådar som har med kunden att göra 

vilket medfört till en bättre service. Karlsson understryker detta och anser att med hjälp av  
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hanterandet av CRM-systemet kan personalen på Svensk Byggtjänst även se all kundhistorik 

som lagras i systemet då nästa gång en kund ringer in kan personalen ge ännu bättre 

servicegrad. Josefsson säger att företagets CRM-system är ett effektivt stödsystem för 

företagets processer, men att den inte är den primära nyckeln för företagets framgång. 

Hedman och Kalling (2002) stödjer detta då de anser att det inte är själva CRM-systemet som 

generar fördelar utan den är beroende av hur företaget väljer att använda systemet. Josefsson 

nämner dock att utan CRM-systemet hade företaget inte lyckats lösa alla problem som fanns 

innan och att systemet har effektiviserat arbetsflödet i företaget samtidigt som den har 

förbättrad kundrelationen. Mithas et al.(2005) menar i sin tur att det finns en tydlig länk 

mellan företagens kunskap om kunderna och hur pass nöjda företagets kunder är.  Detta tyder 

på att CRM-system bidrar till en förbättrad kunskap om kunden vilket i sin tur leder till en 

nöjdare kund (Mithas et al., 2005).  Gustavsson nämner att CRM-systemet självmant inte 

lyckas med att förbättra kundrelationer utan det är minst lika viktigt med kompetensen. Om 

inte de anställda kan hantera CRM-systemet anser Gustavsson att det blir svårt att förbättra 

kundrelationer, eftersom den som arbetar med CRM-systemet ska kunna bidra med effektiv 

och snabb service samtidigt som kunden är på telefon. Hedman och Kalling (2002) stödjer 

detta då de anser att personalen ska ha rätt kompetens för att kunna hantera systemet. Därför 

är det viktigt med en utbildning för de anställda innan de börjar använda CRM-systemet. 

Gustavsson påpekar dock att med hjälp av CRM-systemet har företaget lyckats ”knyta” ihop 

alla trådar som har med kunden att göra, detta har i sin tur resulterat till en förbättrad 

kundinteraktion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

6 Slutsats  

 

I detta kapitel behandlas slutsatser utifrån uppsatsens frågeställning samt kommer författarna 

till uppsatsen förslag på vidare studier att ges.  

 

I denna uppsats skulle författarna undersöka hur ett tjänsteföretag hanterar CRM-system och 

hur det påverkar deras kundrelationer ur ett företags perspektiv. Utifrån analysen kan det 

konstateras att en kund är en viktig resurs för företag och dess utveckling. För att behålla 

kunder under en längre tid är det viktigt för företagen att skapa en relation med kunden. 

Vidare att en långvarig relation skapas när företagen sätter kunder i fokus och när kunden ser 

att företaget uppfyller dennes behov. För att uppfylla en kunds behov är CRM-system ett 

viktigt hjälpverktyg som kopplar samman kunden och företaget. Författarna menar att 

införandet av CRM-system på Svensk Byggtjänst och Posten Logistik hjälpte båda företagen 

att hantera sina kunder på ett snabbare och effektivare sätt, då all data om kund finns insamlad 

på en gemensam plats. Författarna anser att företagen hanterar CRM-systemet väl då all 

kunddata integreras med hjälp av systemet. Dessutom har företagen givit personalen god 

kompetens inom hanterandet av systemet.  

 

Det upplevdes en motsägelse av Josefsson på Svensk Byggtjänst, då han först påstår att CRM-

systemet inte är en primärnyckel till förbättring av kundrelationer, sedan påstår han att 

företaget inte hade lyckats lösa de problem som fanns utan ett CRM-system. Detta 

resonemang upplevs även i Posten Logistik då Gustavsson först antyder att CRM-systemet 

självmant inte lyckas bidra till en förbättrad kundrelation men samtidigt påstås det att CRM-

systemet har lyckats ”knyta ihop” alla trådar som har med kunder att göra vilket har bidragit 

till en bättre kundinteraktion. Båda företagen anser att rätt hanterande av systemet bidrar till 

en förbättrad service som i sin tur bidrar till att kunden känner sig mer nöjd.  

 

Författarna drar slutsatsen att idag har CRM-systemet bidragit till förbättrade kundrelationer 

både för Svensk Byggtjänst och Posten Logistik samt att kunderna är nöjdare (omedvetna om 

systemet) med den service som erbjuds då den upplevs snabbare och mer konsekvent.  
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6.1 Egna reflektioner  
 

Författarna drar slutsatsen av de ovanstående resonemangen att CRM-systemet underskattats i 

företagen. Företagen skulle inte klara sig utan ett CRM-system eftersom systemet har hjälpt 

och underlättat verksamhetens kundhantering. Det har även förbättrat företagens 

kundrelationer. Idag har båda företagen det bra när det gäller en förbättring mot 

kundrelationer. Företagen har tillgång till all kunddata innan till exempel kunden ringer in, för 

att vidare ge denne god service.  Författarna anser att CRM-systemet påverkar kundrelationer 

till det bättre och är en grundläggande del för att hantera relationerna på ett effektivt sätt. 

Dock anser författarna att CRM-systemet själv inte bidrar till en kundrelation utan det behövs 

alltid kompetens för att företagen ska kunna hantera kund och CRM-systemet.  

 

Slutligen anser författarna att även de själva på något vis säger emot sig själva.  Detta kan dels 

bero på att det är svårt att fastställa vart det riktiga ”värdet” finns. Finns värdet i själva 

systemet som personalen arbetar med eller finns den mer praktiskt hos personalen och i 

verksamheten? Författarna anser dock att det lämpligaste svaret efter denna uppsats är att 

samtliga faktorer som nämnts tillsammans bidrar till en förbättrad kundrelation. Dock anser 

författarna att CRM-systemet är av större värde än personalen då det är den som bidrar till en 

förbättrad kundfokusering vilket bidrar till en bättre service gentemot kund. Författarna till 

denna uppsats tror att detta ger en bättre relation med kunden men detta kan diskuteras 

eftersom det varken är ett ja- eller nej svar.  

 

6.2 Vidare studier 
 

Författarna anser att i framtiden kommer CRM-system ha mer värde än vad den har idag i 

företagen. Detta då författarna tror att företag kommer uppmärksamma CRM-systemets 

enskilda effekt på företags kundrelationer och inte endast se systemet som ett stödsystem för 

personalen. Därför anser författarna att det skulle vara intressant att i framtiden vidare studera 

hur CRM-system påverkar kundrelationer utifrån ett kundperspektiv. Detta för att undersöka 

kundens upplevda värde av CRM-systemet samt av personalen. På så sätt tror författarna att 

det närmare går att fastställa vart det ”riktiga” värdet finns eller skapas. 
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8 Bilaga  
 

Besvarade frågor via e-post: 
 

1. Hur ser företagsstrukturen ut? 

 

           Svensk Byggtjänst består av följande avdelningar Marknad, Sälj, Kundservice, 

           Produktutveckling, Bygginformation, Redaktion, Ekonomi & Personal och IT. 

           Dessutom arbetar vi med externa säljbolag (telemarketing).    

 

2. Vilka avdelningar/divisioner är kopplade till CRM? 

 

            Alla avdelningar utom IT har användare av CRM-systemet. Säljarna på de externa 

            säljbolagen är också användare av CRM-systemet.  

 

3.  Hur ser ni på relationsmarknadsförningen i Svensk byggtjänst? 

 

             Relationsmarknadsföring är något vi arbetar aktivt med.  

 

4. Hur ser ni på vikten av en bra kundrelation? 

 

            Vikten av en bra kundrelation är viktigt för att säkerställa att det vi erbjuder 

             kunder är vad som efterfrågas och att vi på så sätt kan säkerställa en god 

             frösäljning. 

 

5.  Vilka funktioner finns i ert CRM system, hur ser strukturen ut? 

 

             I vårt CRM-system finns en uppsjö av funktioner som stödjer försäljning, 

             marknadskommunikation, kundservice, affärsutvecklig, resursplanering mm.  

             Strukturen på vår kundinformation är hirearktiskt ordnad på Koncern, företag, 

             arbetsplatsställe, kontaktperson. Funktionerna och strukturen förutsätter 

             integration mellan CRM och ekonomisystem. 

 

6.  Hur integrerar ni med kunden? 

  

             Lite osäker på vad ni menar, men våra kontakter sker på många olika sätt. 

             Postala och digitala utskick, telefon både in- och outbound samt kundbesök. 

 

7. Hur arbetar ni för att uppnå en bra kundrelation som i sin tur kan leda till 

 

            nöjda och -lojala kunder? 

            Kundnöjdhetsmätningar, fokusgrupper, kundträffar mm.  

 

8. Har ni några framtida mål till en förbättrad kundrelation? 

 

            Vi har som mål att gå från ett KNI på 43(2008) till 50(2011). Våra fokusområden 

            för nå dit är att öka kännedomen om svensk byggtjänst, ökad användning av våra 

            produkter samt förbättrad kundservice.   
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Nya intervjufrågor  
 

Kundrelation 

 

1. Beskriv företagets verksamhet (allmänt ex. hur många anställda företaget har)? 

2. Vad är din roll i företaget och vilka är dina arbetsuppgifter? 

3. Anser ni att Svenskbyggtjänst är unika? Om ja, vad skiljer er från andra företag inom 

branschen. 

4. Hur arbetar ni med relationsmarknadsföring och hur stort vikt lägger ni på det? 

5. Vilka är era kunder? Ex: B2B, B2C? 

6. Vad gör ni för att få en varaktig kundrelation mellan er och era kunder? 

7. Hur vet ni om kunderna är nöjda med relationen? 

8. Det nämns i olika litteraturer att nöjda kunder är lojala kunder, är detta något ni kan 

relatera till och eventuellt ha som mål? 

9. Hur ofta kommunicerar ni med era kunder? 

10. Vad gör ni, eller vad är det som gör att kunderna återkommer till just er? 

11. Gör ni något mot förlorade kunder? Ex: erbjuder ni kampanjer som ”lockbete” 

 

CRM-strategi & CRM-system 

 

12. Hur ser ni på CRM strategi I Svenskbyggtjänst? 

13. Är CRM strategi och Relationsmarknadsföring sammankopplade med varandra? Ex: 

Ser ni på dem två strategierna som en och samma eller är det två skilda strategier? 

14. Varför införde ni CRM-systemet? 

15. Hur stödjer CRM-systemet ert företag? 

16. Hur fungerar ert CRM-system? (Funktioner och innehåll) 

17. Hur påverkar CRM-systemet ert företag gentemot era kunder? 

18.  På vilket sätt kommunicerar ni med kunden? Är CRM-systemet inblandad? 

19. Anser ni att ni har vunnit några konkurrensfördelar med CRM-systemet, eller har det 

varit nödvändigt för er att skaffa den? 

20. Vad har ni för framtida mål/vison gällande kundrelationers påverkan av CRM-system? 

 

 


